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Дoдатне инфoрмацијe/пoјашњења број 1 

у поступку јавне набавке услуга - Израда модела утилизације зграде Радничког 

универзитета Нови Сад, шифра: ЈНМВ-16/2018 

 

 

Наручилац је дана 13.11.2018. године од заинтересованог лица, путем е-маила, 

примио Захтев за додатним информацијама и појашњењима Конкурсне документације 

за јавну набавку услуга - Израда модела утилизације зграде Радничког универзитета 

Нови Сад, шифра: ЈНМВ-16/2018, у оквиру којих су тражена следећа појашњења:   

 

Питање 1: „У Делу конкурсне документације – „Услови за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75 и 76. Закона и упутство како се доказује оспњеност тих услова“ 

у делу који се односи на додатне услове ито Услов пословног капацитета – наведено је 

да су докази о испуњености услова пословног капацитета – наведено једа су докази о 

испуњености пословног капацитета Оригиналне потврде о реферренцама – попуњене, 

потписане и оверене печатом од стране референтног наручиоца (саставни део 

конкурсне документације је Образац потврде о референцама) или копије уговора. Из 

наведеног јасно следи да су овде у питањеу опциони докази, односно да достављање 

фотокопије уговора значи да није потребно доставити Потврде и референцама на 

Обрасцу из конкурсне документације. Међутим, у делу V конкурсне документације 

„Упутство понуђачима како да сачине понуду“ у делу у коме се наводи шта Понуда, уз 

остале доказе, између осталог, мора да садржи, под тачком 10. Наводи се да мора да 

садржи Оригиналне потврде о референцама о извршеним услугама – попуњене, 

потписане и оверене од стране референтног наручиоца, без навођења опционог услова 

достављања фотокопија уговора. Сматрамо да је и у овом делу требало да у тачки 10 

стоји опционо да је достављањем фотокопија предметних уговора којима се доказују 

референце испуњен овај услов обавезног садржаја конкурсне документације.“ 

 

Питање 2: „У делу конкурсне документације – у условима кадровског 

капацитета као доказ се наводи Изјава о кључном техничком особљу – попуњена, 

потписана и оверена печатом од стране референтног наручиоца (саставни део 

конкурсне документације је образац Изјаве о кључном техничком особљу) сматрамо да 

је овде у питању техничка омашка (грешка) и да ову Изјаву бе попуњава, потписује и 

овереава референтни наручилац, него понуђач, те Вам се такође обраћамо са захтевом 

за појашњење овог дела конкурсне документације.“ 

 



На основу члана 54. став 12. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку 

сачинила је дана 14.11.2018. године, додатне информације/појашњења, како следи:  

 

 Одговор 1: У питању је техничка грешка. Услов пословног капацитета доказује 

се достављањем Референтне листе – листа закључених и реализованих уговора чији су 

предмет услуге које се врше – попуњена, потписана и оверена печатом (Саставни део 

конкурсне документације је Образац наведене референтне листе) и Оригиналних 

потврда о референцама – попуњене, потписане и оверене печатом од стране 

референтног наручиоца (Саставни део конкурсне документације је Образац потврде о 

референцама) ИЛИ копије уговора. 

 

Одговор 2: У питању је техничка грешка. Услов кадровског капацитета доказује 

се достављањем Изјаве о кључном техничком особљу – попуњена, потписана и оверена 

печатом од стране овлашћеног лица понуђача (Саставни део конкурсне документације 

је Образац Изјаве о кључном техничком особљу) и за чланове пројектног тима 

(кључног техничког особља) неопходно је доставити биографије и друге документе 

којима се потврђују њихове квалификације. У изјави на страни 32/33 конкурсне 

докоументације стоји „потпис овлашћеног лица понуђача“ и исти ову Изјаву и 

потписује. 

 

Ово се појашњење, сходно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), објављује на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.  
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